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প্রেস বিজ্ঞবি 

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় বিসস মহান বিজয় বিিস-২০২২ উদ যাপন 

  

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসসির আসমসজ এিং যথাসযাগ্য মযযািায় বিসস উদ যাবপত হসলা 
মহান বিজয় বিিস-২০২২ । ১৬ই বিসসম্বর সকাসল বিসসর এসথন্সস্হ িাংলাসিশ িূতািাস োঙ্গসে 
জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠাবনকভাসি উসতালসনর মধ্য বিসয় বিিসসর কমযসূবির সূিনা হয়। এ সময় বিসস 
িসিাসকারী বিবভন্ন রাজননবতক, সামাবজক, সাংসৃ্কবতক, িযিসায়ী এিং আঞ্চবলক সংগ্ঠসনর প্রনতৃিৃন্দ, 
নতুন েজসের বশশু-বকসশাররা এিং িূতািাসসর সকল কমযকতযা-কমযিাবরসহ সিযস্তসরর েিাসী 
িাংলাসিবশরা উপবিত বিসলন। 

  

পবিত্র প্রকারআন প্রথসক বতলাওয়াত ও গ্ীতা প্রথসক পাসঠর মধ্য বিসয় বিিসবি উপলসযয আসয়াবজত 
আসলািনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। মহান মুবিযুসে শাহািাৎিরেকারী সকল শবহসির েবত শ্রো জাবনসয় 
এক বমবনি নীরিতা পালন করা হয়। জাবতর বপতা িঙ্গিনু্ধ প্রশখ মুবজিুর রহমান এিং ৭৫-এর ১৫ই 
আগ্সের শবহিগ্েসহ মহান মুবিযুসে সকল শবহসির আত্মার মাগ্বিরাত কামনা কসর বিসশষ প্রিায়া 
ও প্রমানাজাত করা হয়। বিিসবি উপলসযয মহামানয রাষ্ট্রপবত, মাননীয় েধ্ানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
ও মাননীয় পররাষ্ট্র েবতমন্ত্রীর িােী পাঠ করা হয়।  
  

মহান বিজয় বিিসসর গুরুত্ব ও তাৎপসযযর উপর বিসশষ আসলািনা পসিয অংশ প্রনন েিাসী 
িাংলাসিবশসির বিবভন্ন রাজননবতক, সামাবজক, সাংসৃ্কবতক, আঞ্চবলক ও িযিসায়ী সংগ্ঠসনর েবতবনবধ্ 
এিং িাংলাসিশ কবমউবনবির প্রনতৃিৃন্দ। িিারা মহান বিজয় বিিসস িঙ্গিনু্ধর আিশযসক হৃিসয় ধ্ারে 
কসর েধ্ানমন্ত্রী প্রশখ হাবসনার প্রনতৃযসত্ব সরকাসরর িলমান উন্নয়ন কমযযজ্ঞ অিযাহত রাখার িৃঢ় েতযয় 
িযি কসরন। রাষ্ট্রিূত আসুি আহ মি তাাঁর িিসিযর শুরুসত িাংলাসিসশর স্বাধ্ীনতা অজযসন জাবতর 
বপতা িঙ্গিনু্ধ প্রশখ মুবজিুর রহমাসনর অননয প্রনতৃত্ব এিং মুবিসযাোসির সসিযাচ্চ আত্মতযাসগ্র কথা 
স্মরে কসর তাাঁসির েবত বিনম্র শ্রো জ্ঞাপন কসরন। বতবন েিাসীসির যুধ্া ও িাবরদ্রমুি উন্নত 
িাংলাসিশ বিবনমযাসে সরকাসরর উন্নয়ন কমযসূবিসত সবিয় অংশিহসের জনয আহ্বান জানান।  
 



এ িির মহান বিজয় বিিস উদ যাপসনর সিসিসয় উসেখসযাগ্য বিক বিসলা িূতািাসসর উসিযাসগ্ এসথন্স 
বমউবনবসপযাবলবির সহায়তায় বিসসর রাজধ্ানী এসথসন্সর ঐবতহাবসক ওসমাবনয়া স্কয়াসর অিবিত 
প্রিায়ারায় িাংলাসিসশর জাতীয় পতাকার রসে  আসলাকসজ্জার আসয়াজন। সন্ধযা ৭িার পর িশযনীয় 
এই পাবনর প্রিায়ারাবি িাংলাসিসশর জাতীয় পতাকার লাল-সিুজ আসলায় আসলাবকত হসয় ওসঠ। এ 
সময় িাংলাসিসশর রাষ্ট্রিূত, িূতািাসসর সকল কমযকতযা-কমমযিাবরিৃন্দ এিং বিসসর িাংলাসিশ 
কবমউবনবির প্রনতৃযিানীয় িযবিিগ্যসহ সিযস্তসরর বিপুল সংখযক েিাসী িাংলাসিবশরা ও বিবভন্ন প্রিসশর 
পযযিকসহ িানীয় জনসাধ্ারে উপবিত বিসলন। তারা সিাই মহান বিজয় বিিসস িূতািাসসর এই 
সুন্দর উসিযাসগ্র েশংসা কসরন। 

 

সিযস্তসরর বিপুল সংখযক েিাসী িাংলাসিবশ মহান বিজয় বিিস উপলসযয িূতািাস কতৃযক আসয়াবজত 
এ অনুষ্ঠানসমূসহ অংশিহে কসরন। 
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